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PLANO DIRETOR 

1º RELATÓRIO MONITORAMENTO 

ANO BASE: 2017 

 

O Plano Diretor do Município de Praia Grande foi aprovado por meio da Lei 

Complementar nº 727 de 16 de dezembro de 2016, para vigência de 01 de janeiro de 

2017 a 31 de dezembro de 2026. 

O documento possui diretrizes para todas as áreas de atuação da Administração 

Municipal, sempre voltadas ao desenvolvimento da cidade. Todas as secretarias 

municipais foram consultadas e colaboraram com informações sobre as diretrizes 

atendidas no ano de 2017. 

O resultado dessa consulta resultou no primeiro relatório de monitoramento do Plano 

Diretor de Praia Grande. O documento é apresentado a seguir: 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

Representantes da Administração Municipal participam ativamente das Câmaras 

Temáticas do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista (CONDESB), onde 

são discutidas questões de desenvolvimento metropolitano e fortalecidas as relações 

institucionais com os demais municípios da região. 

Visando criar condições de competitividade para o Município, com a absorção de 

empreendimentos de âmbito regional, encontra-se em andamento a reformulação da 

legislação para incentivar a implantação de parque empresarial na região Melvi-

Imperador. 

Com o propósito de fomentar a pesquisa e a inovação tecnológica, em busca de geração 

de atividades econômicas com alto valor agregado e ambientalmente sustentáveis, 

encontra-se em fase de análise jurídica a elaboração de um convênio com o Centro 

Paula Souza, para a implantação da Incubatec, objetivando estimular as Startups, 

abrangendo as empresas do Município, a Administração Municipal e as universidades. 

Ainda no âmbito de pesquisa e inovação tecnológica, a Prefeitura aguarda a liberação 

do Governo do Estado para viabilizar o projeto que consiste na implantação do Centro 

de Inovação Tecnológica no Município. 

Ao longo do ano, o Município promoveu parcerias com o setor privado como forma de 

viabilizar e estimular o desenvolvimento de projetos de interesse econômico, 
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destacando o estímulo à implantação do Complexo Empresarial Andaraguá, 

empreendimento da iniciativa privada, que se encontra em fase de licenciamento 

ambiental. O empreendimento consiste na construção de um aeródromo e de um 

condomínio que abrigará aproximadamente duzentas empresas. Tal parceria enseja a 

implementação do complexo no Município, associado à implantação de Entreposto 

Aduaneiro, com aproveitamento de transporte intermodal, existente ou a ser construído, 

como fatores potencializadores das condições locacionais estratégicas do Município. 

Buscando a capacitação para os jovens, a qualificação da mão de obra residente e a 

ampliação do acesso às oportunidades de emprego e renda, o Município tem investido 

em qualificação profissional, intensificando a luta por mais cursos técnicos e 

profissionalizantes, procurando oportunizar mais munícipes na disputa no mercado de 

trabalho, além de identificar as atividades informais dando apoio para sua oficialização. 

Assim, vem realizando por intermédio de parceria com o Governo do Estado e com a 

iniciativa privada, cursos de qualificação e cursos que visam à geração de renda, ambos 

realizados nos Programas de Integração e Cidadania (PIC) e Centros de Apoio a Família 

do Educando (CAFE). Ainda no contexto de capacitação, por intermédio da Secretaria 

de Assistência Social, objetivando manter a oferta periódica de cursos 

profissionalizantes, estão sendo estudadas formas de viabilizar o processo licitatório de 

contratação de cursos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).  

Já para apoiar pequenos e microempreendedores, a municipalidade mantém convênio 

com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), que 

presta serviços de orientação e acompanhamento das empresas instaladas na cidade, 

e realiza um trabalho com a sala municipal do empreendedor. Por meio desta parceria 

são ofertados cursos de atualização a pequenos e microempreendedores para evitar 

que encerrem suas atividades, além do apoio a empreendedores individuais, inclusive 

com cursos de educação financeira. 

Como programa de microcrédito visando fomentar a formação e manutenção de 

microempresas, microempreendedores individuais e pessoas físicas, o Município 

mantém em convenio com o Governo do Estado o programa Banco do Povo, que 

fornece o microcrédito a juros de 0,36% ao mês. Em 2017, foram realizados 17 contratos 

com Pessoas Físicas e 53 com Empresas, totalizando 66 contratos, no valor R$ 

384.858,09. 

Visando a simplificação das obrigações administrativas e tributárias para as 

microempresas, cooperativas e empresas de pequeno porte, o Município mantém 

vigente a Lei Complementar 609/2011, que institui a Lei Geral Municipal do 

Microempreendedor Individual, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

da Estância Balneária de Praia Grande e dá outras providências. Esta Lei 
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Complementar regula o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido 

assegurado ao Microempreendedor Individual (MEI), às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. 

TURISMO  

Anualmente o Município vem realizando ações de consolidação do calendário de 

eventos e buscando seu contínuo aprimoramento, com a divulgação mensal da agenda 

cultural e realização de reportagens para veicular os eventos a serem realizados, 

procedimentos com o intuito de fomentar o incremento do turismo no desenvolvimento 

econômico do Município. 

Procurando promover condições de competitividade na absorção de empreendimentos 

turísticos de âmbito regional, em consonância com as diretrizes e programas de turismo 

metropolitano, o Município conta com parceria da entidade denominada Costa da Mata 

Atlântica Convention & Visitors Bureau, para auxilio no fomento econômico da cidade 

por meio do turismo de negócios e de lazer.  

As ações voltadas ao turismo visam desenvolver e fomentar a atividade que é uma das 

grandes potencialidades econômicas da cidade, para isso a diversificação e distribuição 

das atividades fixas e eventos pontuais ao longo de todo o território do Município é um 

ponto de foco das ações, para promover lazer não apenas para a população flutuante, 

mas também para a população residente. Alguns exemplos de atividades são as feiras 

itinerantes e o programa Sexta Musical, realizadas em diversos bairros. O Município 

também pretende viabilizar o aproveitamento das unidades de conservação para 

programas educativos e turismo ecológico. 

Objetivando o melhor atendimento e qualidade dos serviços, atividades voltadas à 

qualificação profissional e cursos de capacitação também entram em pauta nas ações 

do Município. Um exemplo é o pleito apresentado à FATEC solicitando a criação de 

curso de gastronomia no campus da cidade e parcerias com SEBRAE, Serviço Social 

da Indústria (SESI), entre outros, para trazer cursos de capacitação voltados à rede 

hoteleira e turística.  

O fortalecimento e consolidação do calendário turístico da cidade, busca não apenas 

fortalecer a identidade dos moradores através da criação da Semana da Cultura Caiçara 

e de um festival de estímulo aos artistas da cidade, mas também acrescentar eventos 

que diversificam e agregam outros segmentos culturais que também fazem parte das 

preferências da população, como o projeto Dia do Rock e a criação do Festival 

Nordestino com comidas e músicas típicas. 
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Diversas atividades também estão sendo planejadas para fomentar o turismo 

desvinculado da praia, como roteiros e concursos gastronômicos, roteiros históricos 

culturais, turismo sustentável e o Projeto Conhecendo Nossa Cidade. 

O Plano Setorial de Turismo está em fase de desenvolvimento de diagnóstico, após o 

término de inventariação turística e realização da 1º Oficina Participativa com 

participação de diversos segmentos e da comunidade. 

Em reunião do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), que tem função consultiva, 

deliberativa e fiscalizadora, no dia 30 de agosto de 2017, foram aprovadas as alterações 

realizadas em seu Regimento Interno, no intuito de torná-lo mais participativo e atuante, 

resultando no Decreto n° 6288/2017. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

Além de diretrizes gerais estruturantes, o título Desenvolvimento Social contém 

diretrizes específicas para os capítulos educação, saúde, habitação, assistência social, 

cultura, esporte e lazer, segurança pública, conforme segue:  

EDUCAÇÃO  

A priorização dos investimentos destinados à formação integral da criança e do 

adolescente, visando garantir o desenvolvimento social e a cidadania, bem como as 

condições de competitividade da comunidade local no mercado regional e do Município 

na atração de investimentos que exijam a disponibilidade de mão de obra qualificada é 

realizada, principalmente, a partir da manutenção dos mecanismos de monitoramento 

das ações previstas nas peças orçamentárias do Município: Plano Plurianual (PPA), Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). O repasse de 

recursos às Associações de Pais e Mestres possibilita participação das mesmas no 

controle e execução das despesas com a manutenção das escolas da rede municipal 

de ensino. 

Das diretrizes do Plano Diretor, para implementar a política educacional quanto à oferta, 

está prevista a ampliação, revitalização e construção de escolas de educação infantil, 

buscando atender, em 5 anos, 50% da demanda dos alunos de 0 a 5 anos, além de 

universalizar o ensino fundamental e complementa-lo com a introdução do ensino em 

tempo integral. Para tanto, está em andamento a busca por espaços para disponibilizar 

a implantação de oferta de atividades para a ampliação da jornada escolar. Também se 

encontra em andamento a ampliação do quadro de assistentes técnicos pedagógicos 

de modo que tenha um profissional por unidade educacional. 
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Outro objetivo é garantir o acesso e permanência de todas as crianças na escola, em 

especial as dos bairros que demonstrem necessidade de programas específicos ou 

beneficiários de programas de transferência de renda. Também está em pauta 

implementar em caráter complementar um programa de orientação e apoio às famílias, 

por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco 

no desenvolvimento integral das crianças de até 3 anos de idade.  

Entre as ações consideradas atendidas, destaca-se a correção do fluxo do ensino 

escolar, reposicionando o aluno no ciclo escolar compatível com a idade através de 

aulas de reforço no turno complementar e reclassificação, além de políticas de 

prevenção à evasão escolar. 

Quanto à educação de jovens e adultos, está em andamento a articulação de políticas 

de educação como proteção contra o desemprego e de incentivo à geração de 

empregos, assim como a diminuição da evasão escolar. Entre as ações, está o 

estabelecimento de programas visando atender em 60% jovens e adultos até o final da 

década, e a realização de levantamento e avaliação anual das experiências em 

alfabetização de jovens e adultos, constituindo referência para os agentes integrados 

ao esforço nacional de erradicação do analfabetismo.  

Quanto ao ensino profissionalizante, a ação que se destaca é a ampliação de parceria 

entre os sistemas federal, estadual e municipal e entidades não governamentais, como 

por exemplo o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o SESI, para 

implantar a oferta de educação profissional. 

Já em relação ao ensino superior, Praia Grande busca a articulação entre entes 

federativos para a promoção de implantação de universidades públicas e a manutenção 

de faculdades de tecnologia, além de estimular instituições privadas de ensino superior 

a instalarem campus no Município com oferta de novos cursos. A Lei Complementar 

79/1994, foi alterada pela Lei Complementar 746/2017, com relação à concessão de 

isenção de tributos municipais para entidades de ensino superior. 

As principais ações em andamento a respeito da educação ambiental buscam promovê-

la junto ao ensino municipal, estadual e particular em todos os níveis de ensino, bem 

como impulsionar a conscientização da comunidade para a preservação do meio 

ambiente através dos projetos: “Cidadão Legal”, “Vêm Passarinhar” e “Praia Grande 

Natural”. 

Para atendimento à educação especial numa perspectiva inclusiva, a secretaria 

promove ações de natureza contínua, como a capacitação da equipe escolar quanto ao 

conhecimento das pessoas com deficiência e suas necessidades. Também visa manter 

e garantir a qualidade do atendimento aos alunos com deficiência na educação infantil, 
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fundamental, e educação de jovens e adultos, bem como a articulação intersetorial entre 

órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos, a fim de 

favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção do sistema 

educacional inclusivo. 

A respeito do aprimoramento do ensino, está em andamento a promoção e articulação 

com as Secretarias de Esporte e Lazer e Cultura e Turismo, de ações no sentido de 

proporcionar a continuidade dos programas correlatos aos alunos. Também se busca 

incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades 

escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre escolas e famílias. 

Em 2017 foram registrados 58.236 alunos matriculados na rede municipal de ensino, 

incluídos nesta soma ensino infantil, ensino fundamental, educação especial e EJA, 

sendo que cerca de 5 mil alunos participam também dos programas SuperEscola e 

Complementação Educacional. 

Quanto à infraestrutura, o Município conta com 73 unidades escolares, já estão em 

andamento estudos de viabilidade para a construção ou disponibilização de espaços 

para a implantação de novas bibliotecas, e a promoção progressiva da melhoria da 

infraestrutura e dos ambientes de aprendizagem, inclusive para alunos com deficiência 

em todas as escolas. 

Em relação à gestão do ensino público municipal, a ação que se destaca é o 

fortalecimento dos conselhos escolares ou outras formas de participação da 

comunidade escolar e local na melhoria do funcionamento e no enriquecimento das 

oportunidades educativas e dos recursos pedagógicos das instituições de educação, 

assim como o incentivo a participação da comunidade nos conselhos escolares. 

O Plano Municipal de Educação encontra-se em vigência com sua revisão bienal 

finalizada. 

SAÚDE  

Visando garantir o acesso da população a serviços de saúde pública de qualidade, 

humanizado, com equidade, integralidade e em tempo adequado ao atendimento das 

necessidades, o Município promoveu uma série de ações através da Secretaria de 

Saúde Pública (SESAP), além de soluções estratégicas conjuntas com demais 

secretarias, para integrar as atividades de vigilância epidemiológica, sanitária, 

ambiental, psicossocial, dentre outras. 

A cidade ampliou e aprimorou a oferta de serviços de saúde através da entrega de novas 

sedes de unidades e equipamentos como: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 
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Drogas (CAPS AD); Centro de Atenção Psicossocial Infantil, CAPS I e Centro 

Especializado em Reabilitação (CER). 

Além dos citados acima foram entregues as novas sedes do Programa Municipal 

DST/AIDS e Hepatites, CAPS Mirim, CEAS Mulher, Divisão de Saúde Ambiental e 

Proteção à Vida Animal (antigo Centro de Zoonoses) e um ônibus adaptado para 

pacientes com necessidades especiais, além da Unidade Móvel de Atendimento à 

Saúde Animal (UMASA). 

Em 2017 a infraestrutura de Saúde do Município totalizava 57 equipamentos públicos 

municipais, contando com 82 equipes do Programa Saúde da Família distribuídas em 

23 Usafas que abrangiam 100% do território municipal. Além das Usafas, estão em 

funcionamento 4 Multiclínicas, 9 Academias de Saúde, 3 unidades do SAMU, 3 unidades 

de Pronto Atendimento, o Hospital Irmã Dulce e mais 15 unidades de atendimento 

especializado. 

A cidade é a única da Região que conta com profissionais oriundos dos programas de 

Residência em Medicina de Família e Comunidade (PRMFC) e da Multiprofissional, do 

Governo Federal, e contou com o ingresso de 35 integrantes do programa na rede 

municipal de saúde. 

Utilizando cada vez mais a tecnologia como ferramenta para capacitar profissionais, 

agilizar processos e, desta forma, aprimorar serviços oferecidos em diversas áreas para 

munícipes e turistas, foi iniciada a utilização de uma plataforma moodle online voltada 

ao ensino a distância da pós-graduação dos dois programas de residência existentes 

na Cidade, a de Medicina de Família e Comunidade e a Multiprofissional, com previsão 

de expansão para outras equipes. 

O Município realizou uma série de trabalhos visando à prevenção de doenças, 

destacando-se o combate do mosquito Aedes Aegypti, reduzindo em 90% o número de 

casos de dengue em 2017 comparando com o ano anterior, foram apenas três casos 

confirmados da doença contra 30 em 2016. 

Quanto as campanhas de vacinação para a população, o Município vacinou meninos e 

meninas contra o Papiloma Vírus Humano (HPV), 68 mil pessoas do grupo de risco 

contra tipos de gripe sazonais e a Influenza e mais de 8 mil pessoas no Dia D da 

campanha. 

Foi realizada Campanha de Multivacinação que teve como objetivo regularizar a 

caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos, levando mais de 4 

mil crianças e adolescentes às 27 Unidades de Saúde. No total, 1.647 pacientes 

necessitaram receber um ou mais tipos de vacina, sendo aplicadas 2.883 doses ao todo. 
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A maternidade do Hospital Municipal Irmã Dulce, realizou uma série de ações com 

objetivo de assegurar a saúde dos recém-nascidos e uma melhor qualidade de vida ao 

futuro da criança, realizando vacinações e exames essenciais para identificar doenças 

na fase inicial para o tratamento precoce, dando toda a orientação necessária aos pais 

e responsáveis pelas crianças. 

Também foram efetivados trabalhos preventivos como ao combate do câncer de boca, 

contra as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e gravidez na adolescência. 

Estes dois últimos, por meio do programa Juventude Legal desenvolvido pela 

Subsecretaria de Assuntos da Juventude. 

Ainda sobre o tema, entre novembro e dezembro realizou-se a Campanha Fique 

Sabendo, com testes rápidos de HIV e Sífilis oferecidos gratuitamente para toda a 

população com objetivo de mobilizar e incentivar as pessoas a fazerem os testes. 

Trabalhos voltados à avaliação física também foram realizados, como uma série de 

avaliações físicas e nutricionais em mais de 500 participantes das atividades 

desenvolvidas nas nove Academias de Saúde. 

Foram promovidos nas Escolas Municipais Ophélia Caccetari dos Reis e Pablo Trevisan 

Perutich o Programa Saúde na Escola. Foram atendidas 500 crianças, dos ensinos 

infantil e fundamental, com o serviço de antropometria, onde a equipe mede altura e 

peso das crianças para que seja feito o acompanhamento de seu desenvolvimento. 

O Município zerou a fila de espera de hemodiálise, por meio da unidade Nefro-PG que 

em 2017 contava com 14 equipamentos de hemodiálise e atendeu 35 pessoas.  

Foram realizadas campanhas de conscientização, como: Setembro Amarelo, voltada a 

conscientização sobre a prevenção ao suicídio; Outubro Rosa, mês de prevenção ao 

câncer de mama; Novembro Azul, que teve como meta principal conscientizar os 

homens sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata e o Dezembro Laranja, 

que visou orientar os responsáveis por bebês e crianças sobre a prevenção do câncer 

de pele.  

A aplicação gratuita da vacinação antirrábica nos animais em 2017 teve destaque como 

marca importante na área da saúde preventiva, completando 19 anos sem registros de 

caso de raiva animal. 

O Município foi reconhecido ao receber o prêmio do Governo do Estado de São Paulo 

por conta das ações realizadas para combater a tuberculose desenvolvidos pelo Centro 

de Referência de Atendimento à Tuberculose e Hanseníase (CRATH), pelas unidades 

de Saúde da Família (Usafas) e também pelas multiclínicas. No período da campanha, 

foram efetuados cerca de 2.500 exames de baciloscopia. 
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A Cidade também se destacou no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), 

estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), Praia Grande recebeu nota 

máxima nas ações desenvolvidas na área da Saúde, pelo segundo ano consecutivo. O 

resultado coloca a cidade como a única da Região Metropolitana da Baixada Santista a 

receber esse conceito. 

O Plano Municipal de Saúde, encontra-se vigente e passa por processo de revisão. 

HABITAÇÃO  

Com o propósito de cumprir com os objetivos da política habitacional do Município, que 

visa principalmente assegurar a função social da cidade, o direito à moradia digna, legal 

e com adequada habitabilidade, foram promovidas diversas ações no tocante a política 

habitacional. 

Visando a regularização de parte da área conhecida como Caieiras II, no Bairro Tupiry., 

no primeiro semestre de 2017, a municipalidade promoveu a entrega de títulos de 

Legitimação de Posse para 800 famílias. 

A Prefeitura iniciou a coordenação da construção de 988 unidades habitacionais, 

lançando edital de chamamento público para empresas e consórcios do ramo da 

construção civil, os recursos, se aprovados os projetos junto ao Ministério das Cidades, 

virão pelo programa Minha Casa Minha Vida.  

A Prefeitura também realizou, para fins de regularização fundiária, cadastramento de 

moradores nos Bairros Anhanguera e Ribeirópolis.  

Foram iniciadas as obras de construção de conjunto residencial no Bairro Santa Marina, 

com 80 unidades, viabilizado por meio do programa do governo federal Minha Casa 

Minha Vida. Os futuros moradores pertencem ao próprio bairro e serão realocados para 

permitir a reestruturação viária e urbanística do entorno do local. 

No final do ano de 2017, foi concretizado convênio com a Caixa Econômica Federal 

para construção de 6 conjuntos residenciais, que totalizam 206 unidades, nos Bairros 

Sítio do Campo, Antártica e Vila Sônia. 

Destaca-se também a participação e prestação de contas do poder público frente ao 

Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), 

conselho este formado por diferentes segmentos da sociedade, que deliberam sobre a 

destinação de recursos e acompanhamento de obras financiadas pelo FMHIS, 

garantindo assim a gestão democrática das ações municipais.  
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O Plano Municipal de Habitação vigente está em processo de revisão, para adequação 

às novas legislações federais e a dinâmica atual do Município. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL  

A Administração busca promover a proteção e inclusão social, a defesa e a garantia de 

direitos, mediante efetivação e gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

As ações resultaram no ano de 2017 em um total de 1950 famílias e indivíduos atendidos 

nas unidades de serviço da proteção social básica, 1703 famílias e indivíduos atendidos 

nas unidades de serviço da Proteção Social Especial de Média Complexidade e 285 da 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

Visando promover a universalidade da assistência social, com respeito à diversidade 

dos indivíduos, famílias e territórios, a pasta responsável busca divulgar amplamente, 

por meio do trabalho continuado, os serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais, utilizando material de divulgação e os meios de comunicação locais, 

através da confecção e distribuição de material gráfico e outros. 

A efetivação do trabalho em rede, fortalecendo os elos com os equipamentos da rede 

socioassistencial e demais políticas públicas é efetuada através do Projeto TEIA 

(Trabalho Especializado Intersecretarial de Atendimento), que tem como objetivo 

aprimorar os instrumentais de trabalho e solidificação das ações intersecretarias, 

especialmente das áreas de saúde, educação, esportes e lazer, cultura e turismo, uma 

vez que as secretarias possuem suas políticas públicas diversificadas, mas que 

englobam a visão da pessoa integralmente em todas as suas necessidades.  

Esse projeto se trata de um trabalho continuado e corrobora no processo de 

enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, 

população de rua, mulheres e idosos. No tocante a Proteção Social Especial, são 

realizadas ações de prevenção, junto às famílias que se encontram vulneráveis as 

situações de trabalho infantil, vivência de violência ou negligência, situação de abuso 

ou exploração sexual, violência contra o idoso e violência contra a mulher. 

A matricialidade socioassistencial é um trabalho continuado que percebe e orienta a 

família na centralidade da oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios 

ofertados pela política de assistência social. Este é um dos objetivos da assistência 

social, assim como o trabalho continuado de Proteção social à família, à maternidade, 

à infância, à adolescência e à velhice, sendo efetivado na execução dos serviços, 

programas, projetos e benefícios.  
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Procurando dar a continuidade aos serviços de iniciativa municipal como os programas 

CONVIVER, Programa de Integração e Cidadania (PIC), Programa de Apoio ao 

Desempregado (PAD) e Centro de Apoio à Família do Educando (CAFE) e manter e 

ampliar o número de equipamentos e a cobertura às famílias atendidas pela rede de 

serviços socioassistenciais de proteção básica e especial, o setor de assistência social 

no ano de 2017 realizou a manutenção dos serviços administrativos e suporte de 32 

unidades sociais e passou a compartilhar da gestão do Centro Municipal de Atendimento 

Sócio-Terapeutico Antônio Tavares de Santana (CMST), com a implantação de Centro-

Dia da Pessoa com Deficiência, através da implementação do Centro sócio terapêutico, 

proporcionando a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. 

Encontra-se em andamento no Serviço de Proteção Social Básica a implantação e 

ampliação do atendimento de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 

como o CRAS Mirim e CRAS Esmeralda. No Serviço de Proteção Social de Média 

Complexidade está ocorrendo a ampliação da capacidade de atendimento do Centro 

POP (unidade de proteção especial de média complexidade). Já no Serviço de Proteção 

Especial de Alta Complexidade está em curso à implantação de Residência Inclusiva 

(unidade de proteção especial de alta complexidade), que ampliará os atendimentos de 

projetos voltados à pessoa com deficiência. Os equipamentos operam com a adequada 

capacidade de atendimento e são compostos por equipes de referência, levando em 

conta às demandas dos usuários, em função das vulnerabilidades e risco social. 

Com o foco na geração de renda, na capacitação e qualificação profissional, no 

protagonismo e na integração ao mercado de trabalho, direcionados às famílias em 

vulnerabilidade social, são executados programas voltados à capacitação para geração 

de renda nos PICs e CAFEs, num trabalho integrado com a Proteção Básica e Especial. 

Quanto à qualificação profissional, conta-se com o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e o trabalho integrado com a Política Pública 

do Trabalho e Educação, todos os programas efetuados de modo continuado no 

Município. 

Visando atender à população nos casos de calamidade pública, a assistência social 

firmou um termo permanente de aceite com o Governo Federal para o atendimento à 

população. Além disso, conta com os serviços já existentes para o atendimento direto 

às vítimas. 

A capacitação das equipes e gestores é uma meta do Órgão Gestor da Assistência 

Social realizada através da educação continuada, com capacitações e supervisões para 

todos os profissionais da rede socioassistencial, visando à qualificação do trabalho 

realizado e o aprimoramento da gestão do SUAS. 
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Para a distribuição de equipamentos e serviços sociais, ou seja, sua estruturação e/ou 

manutenção, foram observados onde são realizados o acompanhamento familiar, 

cadastro único e gestão do Programa Bolsa Família. A promoção da proteção social, 

inclusão social, defesa e garantia de direitos, ocorre também por meio da efetivação e 

gestão do SUAS, sendo realizado através do apoio a organização do SUAS, hoje aferido 

pelos Índice de Gestão Descentralizada do Município SUAS (IGD-M SUAS) e IGD-M 

Programa Bolsa Família (IGD-M PBF). O Município conta com 12 equipamentos da rede 

socioassistencial do SUAS. 

O Plano Municipal de Assistência Social foi elaborado conforme normativa vigente e a 

aprovação no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) por meio da Resolução 

nº 70/2017. 

CULTURA 

Tendo por objetivo o desenvolvimento de programas específicos de cultura voltados às 

crianças, jovens, adultos e idosos, o Município mantém o Núcleo de Complementação 

Educacional Palácio das Artes, que completou três anos de atividade em 2017. Nele 

são atendidos cerca de 700 alunos gratuitamente nas 10 oficinas oferecidas, 

promovendo maior acesso à cultura na Cidade. Com o objetivo de proporcionar à 

população atividades e vivências artísticas em suas diversas linguagens, o núcleo busca 

frequentemente a sensibilização, o despertar e o aprimoramento dos atendidos, 

formando também grupos de excelência, que participam de apresentações oficiais da 

Administração Municipal. As atividades oferecidas são diversificadas: canto e coral, 

violão, teatro, bateria, percussão, flauta, teoria musical, musicalização, performance 

corporal e artes visuais. Todas as oficinas são voltadas para maiores de 14 anos, exceto 

as de performance e artes visuais, que podem ser feitas por crianças acima de 7 anos. 

Encontra-se em andamento a revitalização da Capela Nossa Senhora da Guia, bem 

como de seu entorno. 

Visando estimular manifestações culturais e valorizar o legado cultural transmitido pela 

sociedade, protegendo suas expressões material e imaterial e incrementar as atividades 

turísticas, garantindo seu reconhecimento e promovendo suas potencialidades e 

buscando assegurar o acesso da população à cultura, enquanto complemento a 

educação formal e base para a cidadania e o desenvolvimento social, a pasta 

responsável pelo tema no Município vem promovendo ações como exposições, visitas 

monitoradas, atendimento personalizado, programas mostras, festivais, dentre outros, 

como: 

A 1ª Semana da Cultura Caiçara, sancionada pela Lei 1807/2016, foi realizada em 2017 

no período de 25 a 31 de maio. A referida Semana tem por objetivo conscientizar a 
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população do direito de liberdade e respeito às manifestações culturais caiçaras, por 

meio da disseminação de informações educativas com palestras, exposições, peças 

teatrais, conferências, eventos gastronômicos, oficinas e outras atividades afins, 

promovendo o resgate da identidade cultural e a representatividade do Município frente 

a outros grupos folclóricos.  

A Mostra de Dança 2017 ocorreu no dia 18 de maio, no Teatro Serafim Gonzalez, tendo 

como objetivo democratizar o acesso à arte, além de destacar o trabalho dos bailarinos 

da Cidade. Aberta a grupos de excelência do Município, reunindo grupos de bailarinos 

em estilos variados, de diversas academias locais, cada grupo apresentava uma 

coreografia de cerca de 5 minutos, em qualquer estilo de dança. 

O 3ª Encontro de Corais Praia Grande aconteceu em 23 de junho com entrada gratuita, 

reunindo os principais corais da região. 

O projeto Férias no Museu 2017 transcorreu durante as férias escolares de julho com o 

objetivo de levar diversão cultural para as crianças participantes. Foi realizado no 

Palácio das Artes de 3 a 27 de julho, gratuitamente, e contou com programação voltada 

para crianças de 5 a 12 anos, incluindo oficinas de fantoches, cinema, teatro, música e 

brincadeiras, além do projeto Era Uma Vez no Museu, com contação de histórias.  

A Mostra de Teatro Praia Grande, tem como o objetivo reunir grupos de teatro do 

Município, fomentando talentos e contemplando espetáculos dos mais variados gêneros 

e formatos, além de oportunizar o acesso democrático da população à cultura. Neste 

festival é facultada a participação de grupos de teatro de Praia Grande e grupos 

estudantis, também da cidade, nas categorias: adulto, juvenil, infantil e amador. No 

entanto, são selecionados até sete grupos no total, através de uma comissão julgadora. 

Cada grupo selecionado para 2ª Mostra de Teatro Praia Grande se apresentou no 

período noturno entre 25 e 30 de setembro, sendo uma apresentação por dia, sempre 

no Teatro Serafim Gonzalez, e aberta ao público. 

O 24º Salão de Artes Plásticas de Praia Grande, que aconteceu em 9 de novembro 

recebeu 322 inscrições e 960 trabalhos. Foram selecionados para o salão 47 artistas, o 

que resultou no total de 105 obras, entre desenhos, pinturas, fotografias, esculturas e 

objetos.  No Salão de Artes Plásticas de Praia Grande poderiam se inscrever artistas de 

todo o Brasil, com obras nas seguintes categorias: desenho, escultura, gravura, pintura, 

fotografia e objeto.  Todos os artistas selecionados receberam certificados, e os quatro 

primeiros lugares foram contemplados com premiação. 

Mais além, foi realizada a 9ª edição do Festival de Violões, que presta uma homenagem 

ao maestro Antônio Manzione, e a 2ª Mostra de Teatro Praia Grande foi realizada em 

23 de novembro no Teatro Serafim Gonzalez, com entrada franca. 
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Ocorreu também a 1ª Feira de Artesanato Itinerantes do ano que foi realizada no 

Portinho nos dias 11 e 12 de março, e contou com a presença de cerca de 60 artesãos 

associados e não associados, cadastrados na Secretaria de Cultura e Turismo.  O 

evento atraiu centenas de pessoas ao Portinho e contou com diversas atividades 

culturais e musicais, além da exposição de artesanato genuíno, uma das exigências da 

pasta para que o artesão exponha seus produtos. 

Ainda no tema itinerante, o Programa Sexta Musical faz parte do calendário de eventos 

fixos da Secretaria de Cultura e Turismo e tem como objetivo proporcionar 

entretenimento gratuito em um ambiente familiar, onde todos possam se divertir com 

segurança e conforto. O programa prioriza a apresentação de bandas locais e foi 

realizado em 2017 nos bairros Esmeralda, Sítio do Campo, Ocian e Boqueirão, havendo 

previsão de ampliação do programa para outros bairros. 

O projeto Cinema Itinerante, uma parceria entre Ministério da Cultura, Cinema Ticket 

Cultura e Prefeitura de Praia Grande, exibiu filmes consagrados pelo grande público.  O 

projeto teve início no dia 9 de janeiro e encerrou no dia 15, no Parque Leopoldo Estásio 

Vanderlinde. Toda a programação era gratuita e a exibição dos filmes ainda contava 

com um presente para o público: a pipoca e o refrigerante, ingredientes que não podem 

faltar em uma boa sessão de cinema. Para assistir às sessões, era preciso se cadastrar 

previamente através do site www.cinematicketcultura.com.br, reservando o ingresso, e 

retirá-lo no local das exibições. A programação foi voltada para adultos e crianças, em 

quatro sessões diárias. 

Dando continuidade às parcerias em abril de 2017, Praia Grande foi contemplada com 

o Circuito SESC de Artes, fazendo parte de um dos 14 roteiros que incluem todo o 

estado de São Paulo. No total, 118 Municípios receberam apresentações culturais que 

vão desde intervenções teatrais, musicais até exibição de curtas-metragens. Praia 

Grande contou com 6 atrações que aconteceram ao ar livre a gratuitamente. 

A Cidade também foi mais uma vez beneficiada com o projeto Circuito Cultural Paulista, 

do Governo do Estado, que completou em 2017 dez anos de atuação, levando atrações 

culturais gratuitas a centenas de Municípios do estado, possibilitando acesso à cultura 

de qualidade em diversas linguagens como música, teatro, dança, circo, entre outros.  

Além de gerenciar equipamentos culturais de grande importância para a região, a 

Secretaria de Cultura e Turismo realiza centenas de ações educativas durante o ano 

letivo, em parceria com a Secretaria de Educação. Alunos de diversas idades podem 

conhecer de perto o Palácio das Artes, visitar as exposições e receber informações 

sobre os temas expostos. As ações educativas são sempre acompanhadas de 

monitores, que realizam um verdadeiro tour pelo Palácio das Artes (PDA), desde o Hall 

de Entrada, local que recebe exposições e mostras diversas, passando pelo Museu da 
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Cidade, Galeria Nilton Zanotti e Teatro Serafim Gonzalez. Com o objetivo de fomentar 

a cultura no Município, a Administração Municipal aposta em ações que aproximem o 

aluno dos equipamentos culturais da cidade. 

Visando fomentar a cultura não só entre as escolas, mas à sociedade em geral, o PDA 

promove agendamento de grupos para visitação e tour pelo equipamento. As visitas são 

monitoradas, gerando maior interação entre o público e o local. 

Mesmo com uma lista extensa de programações, a agenda de médio prazo com a 

definição dos eventos culturais do Município ainda não foi consolidada, os eventos e 

ações culturais são divulgados através do calendário do turismo. 

Há previsão de elaboração de políticas públicas de incentivo à cultura a partir da 

implantação do Plano Municipal de Cultura, atualmente em desenvolvimento, bem como 

previsão de criação de um programa de estímulo aos artistas da cidade.  

ESPORTE E LAZER  

O calendário esportivo da Cidade para 2017, além da realização dos principais eventos 

municipais, contou com a participação nas competições organizadas pela Secretaria 

Estadual de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) e Campeonatos regidos pelas 

Federações Estaduais. 

As disputas começaram em março, com a fase sub-regional (envolve apenas times da 

Região Metropolitana da Baixada Santista) dos Jogos Abertos da Juventude, os 

Joguinhos - competição sub-19. Depois veio a etapa regional (reúne os vencedores da 

sub-regional, do Litoral Sul e Vale do Ribeira) e a final estadual que ocorreu de 10 a 18 

de junho. 

Em abril, a Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL) realizou a 4ª edição dos Jogos da 

Maturidade. Em maio, foram realizados os Jogos Escolares de Praia Grande, que reuniu 

um total de 62 instituições de ensino (públicas - municipais e estaduais - e particulares). 

Ao todo, mais de três mil alunos, de 8 a 17 anos, competiram em 21 modalidades, de 

maio a outubro.  

Em junho, desenvolveu-se o 5º Torneio InterBairros de Futsal da Cidade. Em meados 

de julho, disputou-se o 61º Jogos Regionais do Estado de São Paulo, onde a delegação 

praia-grandense competiu na primeira divisão, da primeira Região. 

Em agosto, o Município recebeu o 21º Jogos Regionais do Idoso (JORI). Em setembro, 

aconteceu a primeira rodada da 3ª Copa Praia Grande de Futebol. As seleções 

municipais de ginástica rítmica e artística participaram das Copas do Estado. Em 
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outubro, foi hora de competir na segunda divisão do 81º Jogos Abertos do Interior 

Horácio Baby Barioni.  

Em novembro, as equipes municipais de basquete, futsal, handebol e vôlei participaram 

da Copa do Estado. Em dezembro, o time local enfrentou os desafios do 46º 

Campeonato Estadual. 

Em 2017, o esporte competitivo de Praia Grande (Secretarias de Esportes e Lazer – 

SEEL, Educação – Seduc e Promoção Social - Sepros) conquistou 1.411 medalhas (548 

ouros, 430 pratas e 433 bronzes) em competições regionais, estaduais, nacionais e 

internacionais, em mais de 25 modalidades esportivas, inclusive nas disputas para 

pessoas com deficiência (PCD). Destaques para o grupo municipal de natação que 

subiu 254 vezes no pódio, e também para as equipes de caratê com 232, canoagem 

com 201, judô com 176, vela com 124, atletismo com 111 e ginástica artística com 105. 

Além das medalhas, o esporte de Praia Grande esteve em evidência nas principais 

competições do ano. No torneio da segunda divisão dos 81º Jogos Abertos do Interior, 

a delegação municipal encerrou em 18º lugar, com 59 pontos e 23 medalhas (6 ouros, 

11 pratas e 6 bronzes). A colocação obtida manteve a Cidade como segunda força 

esportiva da Região Metropolitana da Baixada Santista. Apenas a cidade de Santos (7ª 

colocada) ficou à frente. Praia Grande é uma referência também com relação a locais 

de praia. Além de Santos, apenas o grupo municipal integra a lista dos 18 melhores 

municípios esportivos estaduais. Logo, Praia Grande faz parte de um seleto grupo que 

está em destaque dentro do esporte competitivo. 

O esporte de Praia Grande também revelou novos talentos. Com um planejamento 

traçado em longo prazo, a política desportiva implantada na Cidade desde 2005 tem 

rendido frutos, ano após ano. 

No total, 17 talentos surgiram em nove modalidades: canoagem, caratê, ginástica 

artística, ginástica rítmica, judô, natação, paranatação (atletas com deficiência), vela e 

vôlei. São promessas do esporte da Cidade que tiveram destaque no ano e devem 

brilhar ainda mais nas próximas temporadas. 

A Prefeitura de Praia Grande, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL), ofertou 

gratuitamente aos munícipes 30 polos para iniciação, treinamento e competição em 21 

modalidades esportivas. 

As atividades desenvolvidas de segundas as sextas-feiras, em diversos bairros da 

Cidade, que atendem meninos e meninas a partir dos 7 anos são: atletismo, basquete, 

caratê, canoagem, remo, vela, futebol, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, 

hidroginástica, judô, natação, surfe, taekwondo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, 
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xadrez e ainda, atletismo e natação para pessoas com deficiência (PCD), sendo que as 

aulas de atletismo, judô e de esportes náuticos são frutos de parceria entre a SEEL e a 

Secretaria de Educação (SEDUC).  

A relação entre esporte e promoção social em Praia Grande se dá por meio dos 

Programas de Integração e Cidadania (PIC), Centro de Apoio à Família do Educando 

(CAFE) e Programa Conviver. 

Ao longo de todo o ano, as nove unidades do Programa Conviver oferecem atividades 

esportivas, culturais e de lazer aos maiores de 50 anos. Já os PICs e Cafes somam oito 

unidades instaladas no Município, que foram criados pela Secretaria de Promoção 

Social (SEPROS) em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Praia Grande 

(FSS) com o objetivo de ser um espaço aberto à convivência, ao diálogo e entrosamento 

familiar. Centenas de pessoas já mudaram de vida com as aulas de geração de renda, 

atividades esportivas, culturais e de lazer gratuitas para todas as idades. 

As políticas públicas de juventude em Praia Grande, coordenadas pela Sub-Secretaria 

de Juventude, cumprem papel transversal e intersetorial, desenvolvendo em parceria 

com a Secretaria de Esportes e Lazer estudos e avaliações para a melhor aplicação de 

programas e gestão voltada ao público alvo que é a população jovem, ficando somente 

a cargo da Juventude a gestão mediadora das 6 pistas de esportes radicais. 

O Programa Academia da Saúde, realizado pela Secretaria de Saúde Pública (SESAP), 

tem como objetivo principal contribuir para a promoção da saúde a partir da implantação 

de polos com infraestrutura e profissionais qualificados. Em 2017 a Cidade possuía nove 

unidades de Academias de Saúde. 

As academias buscam incentivar a prática de atividades físicas com acompanhamento 

de um profissional, e os equipamentos que estão disponíveis são barra vertical e 

horizontal, barra fixa para apoio, prancha abdominal e espaldar. Todos foram escolhidos 

de acordo com a portaria número 1.401, do Ministério da Saúde, que regulamenta essas 

unidades. Esses espaços também podem abrigar, além de exercícios e atividades 

físicas, palestras de nutrição e outros temas. 

Ligado ao Departamento de Complementação Educacional, Esporte e Cultura nas 

Escolas, da Secretaria de Educação (SEDUC), o Programa SuperEscola oferece 

diversas atividades esportivas e culturais no contraturno escolar. Realizado em vários 

polos espalhados pela Cidade, o programa atende estudantes de Ensino Fundamental 

de escolas públicas ou particulares, focando suas atividades na promoção de valores, 

proporcionando momentos de integração entre os estudantes, através do Esporte 

Educacional. O objetivo não é a competição, mas a utilização do esporte como 

ferramenta pedagógica para o desenvolvimento da socialização, disciplina, aprendizado 



 

PG-PD-Relatório2017-R2  Página 18 de 40 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

de regras, espírito de equipe, cooperação e outros valores, além de tirar as crianças da 

ociosidade. 

O SuperEscola Esportivo oferece aulas gratuitas para estudantes de 7 a 14 anos em 15 

polos. As modalidades esportivas oferecidas são: esportes de quadra (vôlei, futsal, 

basquete e handebol), náuticos (vela, remo e canoagem), jogos de areia, judô, 

taekwondo, caratê, esportes de campo, atletismo, ginástica artística, surfe, tênis de 

mesa e natação.  

O Setor de Esporte do Município possui parceria com associações, clubes, entidades, 

Federações, Confederações, Organizações Não-Governamentais e iniciativa privada, 

visando o atendimento da população e a produção de eventos esportivos. A exemplo 

temos o Instituto Neymar Júnior, um complexo esportivo e educacional instalado no 

Bairro Glória para atendimento de 2.300 crianças de 7 a 14 anos, bem como a realização 

de eventos na Cidade, como o 4º Festival Sangue Bom de Aquathlon – Corrida e 

Caminhada, o 2º Campeonato Beach Rugby Praia Grande, a 1ª Corrida e Caminhada 

APAE-PG entre outros. 

A infraestrutura implantada para prática do esporte no Município contava com a Fábrica 

de Esportes Mestre Yoshihide Shinzato, Polo Esportivo e Cultural Leopoldo Estásio 

Vanderlinde (kartódromo, pista municipal de atletismo, praça de exercício do idoso, 

academia de ginástica ao ar livre Geraldo Bueno), 3 polos de atividades de praia, 

Complexo Esportivo Cesário Reis de Lima (Ginásio Sitio do Campo), núcleo de 

complementação educacional,  8 ginásios, 2 piscinas municipais cobertas (sendo uma 

de 25m e outras de 12m), Área de Lazer Ézio Dall' Acqua -  Portinho (pista de 

MotoCross, campos, quadra, área para prática de esportes náuticos), 6 pistas de 

esportes radicais, Centro de Excelência de Judô João Carlos Ribeiro Manso Junior e 12 

campos de futebol. 

Visando o fomento do esporte na Cidade, está em construção de um moderno Centro 

de Iniciação ao Esporte (CIE), local multiuso para identificação de talentos e formação 

de atletas, que terá foco voltado principalmente para modalidades olímpicas e 

paraolímpicas, além de futsal. A área, de aproximadamente 4 mil metros quadrados, 

está localizada na Avenida Esmeraldo Tarquinío Soares de Campos Filho, no Bairro 

Ribeirópolis. Jovens do bairro e também os residentes no Esmeralda, Samambaia e 

Melvi serão os principais beneficiados. 

No que se refere ao lazer, em 2017, o Município também deu continuidade e realizou 

diversas ações. 



 

PG-PD-Relatório2017-R2  Página 19 de 40 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

O Projeto Estação Verão, que contempla atividades de verão, promovido desde 2013, 

além de estimular o turismo receptivo e propiciar à população referências de lazer, 

promove o aproveitamento do potencial local representados pela praia e pelo mar. 

Iniciadas no fim de dezembro e continuadas até o carnaval, as atividades esportivas, 

culturais e de lazer, movimentaram no início do ano os bairros Boqueirão, Aviação, 

Ocian, Tupi, Caiçara e Real. As arenas, instaladas em pontos estratégicos ao longo dos 

22,5 km de orla do Município, movimentaram além dos bairros citados, também o 

Guilhermina.  

Durante o dia, as arenas contaram com atividades como zumba, alongamento, aeróbica, 

vôlei, futevôlei e campeonatos de vôlei adaptado, crossfit, slackline, jiu-jitsu, entre 

outros. Pela noite, foram promovidos shows de bandas regionais, atraindo à população 

e aos turistas que aproveitavam as férias de verão. 

Outro projeto que visou oferecer entretenimento com segurança e qualidade a 

moradores e turistas foi o Esquenta PG, que levou músicos famosos a se apresentarem 

no Kartódromo Municipal localizado no Polo Esportivo e Cultural Leopoldo Estásio 

Vanderlinde. 

Com a intenção de proporcionar ao público conforto e segurança, os representantes das 

Secretarias envolvidas (Cultura e Turismo, Urbanismo, Trânsito, Transporte e Saúde) 

se reuniram para tratar e organizar a logística dos eventos. A segurança foi reforçada 

através da Guarda Civil Municipal. Já a Setran cuidou da engenharia de tráfego ao redor 

do Kartódromo e a Setransp, do planejamento do transporte coletivo no dia. A Secretaria 

de Saúde disponibilizou ambulância e equipe médica no local. 

Em relação ao desenvolvimento de programas específicos visando a ampliação do 

atendimento e a integração das políticas públicas, o Município promoveu a continuidade 

do Programa Praia Acessível, que ocorreu aos sábados, domingos e feriados, sempre 

das 9 às 17 horas, na praia do Bairro Guilhermina (Avenida Presidente Castelo Branco 

esquina com a Rua Leblon, em frente ao número 1.898) nos dias de sol e chuva fraca.  

Essa iniciativa oferece as pessoas com deficiência equipamentos - cadeiras anfíbias e 

esteiras adaptadas - para auxiliá-las na praia e no banho de mar com segurança. No 

local, há rampa de acesso à praia, facilitando assim o acesso à faixa de areia. As 

cadeiras são feitas com um tipo de pneu especial, que permite superar a dificuldade de 

locomoção na areia, e também não afundam na água. Em 2017, mais de 200 

atendimentos foram realizados. 

Ao longo do ano também foram desenvolvidos programas específicos para a população 

idosa, a exemplo das atividades realizadas no Programa Conviver, onde os maiores de 
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50 anos puderam participar de diversas atividades oferecidas ao longo do ano em suas 

08 unidades.  

Sendo assim, foi promovida a qualidade de vida da melhor idade não apenas com 

diversas atividades físicas, mas também com o grupo de coral e atividades manuais de 

artesanato, como bordado, pintura em tecido e crochê. Além de aulas de língua 

estrangeira, os grupos da melhor idade também se reúnem para realizar leituras e jogar 

carteado.  

Com o intuito de oferecer novos espaços de lazer e convivência para todos, foi 

executado ainda em 2017 mais um trecho de lazer para a população, com o início da 

última etapa das obras de urbanização do Canal Gilberto Fouad Beck, localizado 

paralelamente à rua de mesmo nome, no bairro Mirim. Sendo assim, o novo espaço foi 

projetado para ser composto por três praças, pistas cooper/caminhada, playgrounds, 

praças da longevidade, áreas verdes, pergolados, mesas de jogos de tabuleiros e 

bancos.  

As praças da longevidade possuem equipamentos de atividades físicas como barra 

móvel, alongadores, pêndulo e elevação lateral. Já os playgrounds contam com 

escorregadores, balanços, gangorras, pontes, mini escaladas, casinhas de bonecas, 

entre outros. 

As áreas de lazer Municipais existentes passaram por constantes melhorias, sendo 

regularmente promovida a limpeza em geral desses locais, manutenções em canais, 

corte de mato e melhorias no paisagismo, a exemplo da área de lazer localizada no 

bairro Samambaia. O espaço que conta com diversos equipamentos esportivos e de 

lazer como pista de cooper, ciclovia, campo gramado e playground é um local bastante 

utilizado pela população.   

Foram entregues no início do ano de 2017 as obras de revitalização do entorno do 

Emissário Submarino da orla do bairro Tupi, contando assim com um deck para 

atividades de lazer, academia ao ar livre com aparelhos esportivos para a melhor idade, 

paisagismo especial, moderno sistema de iluminação pública e dois painéis gigantes 

com desenhos artísticos. 

Além disso, os locais destinados a eventos na Cidade foram muito aproveitados, 

gerando lazer e envolvendo a população nas atividades, a exemplo da Vila Junina 2017, 

a tradicional festa junina de Praia Grande realizada no Pavilhão de Eventos Jair 

Rodrigues.  

Com atrações musicais, barracas com comidas típicas e brincadeiras para as crianças, 

as 24 barracas com diversos tipos de quitutes juninos foram gerenciadas por instituições 
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assistenciais de Praia Grande, com renda revertida para as ações desenvolvidas em 

prol da comunidade. 

Ainda sobre locais de lazer, a décima área de eventos do Município foi inaugurada em 

2017 no Bairro Boqueirão. O Espaço de Eventos, construído em terreno anexo à EE Dr. 

Reinaldo Kuntz Bush, foi executado conforme seu projeto especial de paisagismo, com 

destaque para as estruturas pergoladas, iluminação periférica e central, bancos e 

arborização. 

Além de abrigar a feira livre do bairro, eliminando os transtornos em relação ao tráfego 

e à limpeza das ruas, a área de uso múltiplo é também um local para as famílias 

passearem e crianças brincarem. Estes espaços têm infraestrutura para receber 

atividades culturais de grande porte, como exposições e festivais gastronômicos, 

fomentando ainda mais às atividades diversificadas para a população e turistas no 

Município. 

Também foram promovidos outros modos de diversificação do lazer. Além das praias, 

o Polo Esportivo e Cultural Leopoldo Estásio Vanderlinde foi importante nesse sentido, 

possuindo o Orquidário Municipal, a área de playground e o bosque. 

O Orquidário Municipal José Sanchez Alarcon foi mantido ao longo do ano, ficando 

aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 7 às 16h30, recebendo 

principalmente grupos de estudantes e idosos. O local, conservado pelo Departamento 

de Manutenção Ambiental, possui 375 metros quadrados divididos entre viveiro e estufa. 

Uma equipe fixa trabalha constantemente para manter as espécies em bom estado e o 

espaço sempre apto a receber o público. 

 O Espaço de Lazer Ézio Dall’Acqua (Portinho) também se destaca neste sentido. 

Localizado bem na entrada de Praia Grande e às margens do Mar Pequeno, o Portinho 

é um complexo de lazer para toda a família, possuindo quiosques, playground, 

restaurante, lanchonete, quadras poliesportivas e píer de pesca com aluguel de barcos, 

além da Escola Ambiental e do polo do Navega SP. 

Já a Fortaleza de Itaipu, localizada no bairro Canto do Forte, possui uma vista 

privilegiada de toda a Baía de Santos e está localizada em meio a Mata Atlântica. O 

local Abriga o 2º Grupo de Artilharia Antiaérea e pode ser visitado aos finais de semana. 

O Plano Municipal de Esporte e Lazer, que tem a função de orientação e referência para 

os assuntos correlatos, e onde estão estabelecidas as diretrizes específicas e as metas 

da ação municipal de curto, médio e longo prazo, encontra-se em processo de 

elaboração. 
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SEGURANÇA PÚBLICA  

As diretrizes para a segurança pública previstas pelo Plano Diretor têm como objetivos 

principais a ampliação e manutenção do efetivo da guarda, a realização de ações 

visando à preservação das áreas protegidas através do Grupo de Fiscalização 

Ambiental e do Grupamento de Guarda Costeira, a promoção de medidas urbanísticas 

e de infraestrutura e a implementação de ações de inteligência e de aproximação da 

população visando aumento da segurança no Município.  

A ampliação do efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) e a intensificação de rondas 

preventivas, indicadas no Plano Diretor, estão previstas no Plano de Governo e Metas 

da Secretaria. No Plano Setorial elaborado estão destacadas ações de fortalecimento 

da ouvidoria e corregedoria, a qualificação e reaparelhamento da Guarda Civil Municipal 

e a manutenção e potencialização do Canil e dos Grupamentos de Guarda Ambiental e 

Costeira, aliás pode-se notar claramente o alinhamento das ações de segurança pública 

com os instrumentos de planejamento.  

A GCM, que completou 16 anos em 2017, vem passando por uma série de 

modificações, sendo reestruturada e aperfeiçoada, tornando-se referência na Baixada 

Santista, contando com um efetivo de 363 homens e mulheres totalmente preparados 

para atuar nas ruas da Cidade tanto no patrulhamento preventivo quanto ostensivo. 

Em decorrência do Decreto 5.123/2004, o Estatuto do Desarmamento, que prevê o porte 

de armas por guardas civis, a Guarda Civil de Praia Grande firmou convênio com a 

Polícia Federal em 2006 e passou a utilizar a arma de fogo em serviço em 2009. Para 

tanto, desde então, os guardas passam por avaliação psicológica e de capacidade 

técnica periodicamente. Conforme legislação municipal, todo o efetivo é autorizado ao 

uso de arma de fogo em serviço e, atualmente, 100% dos guardas estão aptos ao porte 

de acordo com a função que executam. 

A Guarda Civil Municipal de Praia Grande foi a primeira corporação da região a possuir 

autorização para usar arma de fogo, avanço importante na área de segurança pública, 

uma vez que esta não é sua atribuição primordial. Em 2017 todo o efetivo passou por 

atualização prática de tiro, e pela primeira vez no estande da corporação, localizado no 

Bairro Quietude. O estande próprio facilitou e agilizou esse processo de atualização, 

uma vez que, os treinamentos eram feitos na Fortaleza de Itaipu, e necessitavam de 

agendamentos, deslocamentos da corporação, além das questões burocráticas e de 

segurança exigidas pelo Exército. Esse primeiro treinamento também teve como 

objetivo a renovação do convênio firmado com a Polícia Federal. 

A fim de ampliar o efetivo da guarda ambiental foi ministrado um curso para os guardas 

da corporação interessados em atuar no grupamento. O curso foi organizado pelo Setor 
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de Ensino e pelo Setor de Proteção Ambiental da GCM. Ministrado de forma online entre 

os meses de janeiro e fevereiro de 2017, contou com 34 guardas da GCM de Praia 

Grande, que além do conteúdo teórico, passaram por quatro dias de atividades práticas. 

Destaque também para dois Guardas Civis Municipais de Praia Grande que estiveram 

entre os 31 formandos do Curso Especial para Tripulações de Embarcações de Estado 

do Serviço Público (Curso ETSP), finalizado no dia 30 de junho. As aulas foram 

promovidas pela Capitania dos Portos do Estado, no Grupamento de Bombeiros 

Marítimos de Guarujá. Os demais formandos pertenciam à Polícia Militar (Corpo de 

Bombeiros), Receita Federal e Polícia Federal. Os Guardas Municipais pertencentes ao 

Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal foram aprovados nas avaliações 

teóricas e práticas do curso e entre as práticas aprendidas, estão à condução de 

embarcação, natação, flutuação e outras ações importantes para o trabalho de 

patrulhamento náutico realizado no Município. A participação no curso ocorreu devido 

ao Convênio que a GCM possui com a Marinha do Brasil e coloca os guardas em 

condições de operarem as embarcações do Setor de Proteção Ambiental da GCM, 

composto pelos Grupamentos de Guarda Costeira e Guarda Ambiental. 

A gestão junto ao estado para aumento do efetivo da polícia militar é uma ação realizada 

pela Secretaria de Segurança de forma contínua, visto que há ocorrências que não 

podem ser atendidas pela GCM por conta de sua atribuição constitucional. Em 29 de 

maio de 2017 a cidade contou com importante reforço na área da segurança pública, 

recebendo um total de 35 policiais militares. A chegada desses novos profissionais era 

uma reivindicação antiga da Administração Municipal junto ao Governo do Estado de 

São Paulo e resultou em mais homens nas ações diárias nas ruas do Município. 

O fortalecimento dos conselhos de Segurança, Antidrogas e conselhos comunitários é 

observado no Plano Setorial, bem como o incentivo à participação comunitária nas 

reuniões realizadas. Houve no período o acréscimo de um GCM no GAPE - Grupo de 

Apoio à Cidadania e Prevenção à Violência nas Escolas, que atua na conscientização 

dos estudantes sobre questões como drogas, violência e cidadania. Em 2017, 10 

escolas receberam o projeto com o curso “Ensinando a Viver” e formaram 1.250 

estudantes, que foram premiados com broches comemorativos aos 10 anos do GAPE. 

Voltado aos alunos de 5º ano do Ensino Fundamental, o projeto tem como objetivo 

trabalhar a reestruturação familiar, buscando diminuir índices de violência e 

criminalidade, estimulando a autoestima, a valorização dos vínculos afetivos e a 

prevenção de qualquer forma de violência, vandalismo e combate às drogas, além de 

inserir conceitos éticos. 

Pelo quarto ano, Praia Grande recebeu o Curso de Capacitação de Agentes 

Multiplicadores na Prevenção ao Uso Nocivo de Drogas, totalmente gratuito, promovido 
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pela Divisão de Prevenção e Educação (DIPE), do Departamento de Investigação sobre 

Narcóticos (DENARC), de São Paulo. O evento foi realizado entre os dias 31 de julho e 

4 de agosto, no Auditório da Secretaria de Educação. O curso contou com cerca de 160 

inscritos e resultou em 134 pessoas formadas, público bem diversificado, tendo entre 

os participantes, líderes comunitários, professores e moradores, interessados em 

disseminar conhecimento do local onde atuam ou residem, com o objetivo de evitar que 

os vizinhos, amigos e parentes se tornem usuários de drogas. 

O Município é pioneiro na região quanto ao uso de câmeras de segurança e é 

considerado um dos mais monitorados do Estado. As câmeras auxiliam tanto as ações 

de proteção aos equipamentos públicos, como as ações preventivas da Guarda Civil 

Municipal (GCM) e ostensivas da Polícia Militar. A central de monitoramento do Centro 

Integrado de Comando e Operações Especiais (CICOE) funciona diariamente, 24 horas 

por dia. Nela, as imagens captadas são analisadas por guardas municipais, por agentes 

de trânsito e pela Polícia Militar.  

Praia Grande investe continuamente em tecnologia associada a Segurança Pública e 

com o objetivo de otimizar os recursos vem realizando a ampliação do 

videomonitoramento e de câmeras com o sistema OCR, para leitura e identificação de 

veículos, adquirindo licenças de vídeo analítico e briefcam, instalando softwares que 

possibilitam o mapeamento georreferenciado das ocorrências criminais, como o 

Detecta, Infocrim e Infoseg, além de outras tecnologias associadas. 

Visando à redução dos indicadores de violência e crimes contra pessoas e patrimônio, 

em 2017, foram instaladas 131 licenças de vídeo analítico nas câmeras existentes, 64 

licenças de vídeo briefcam e 17 câmeras de reconhecimento óptico de caracteres (as 

chamadas OCRs), realizando a primeira fase do projeto que contemplará a instalação 

de 78 câmeras de OCR, 8 câmeras fixas e 1 Dome (com zoom e giro de 360º) na orla 

da praia, contabilizando um total de 197 câmeras, 122 fixas e 8 Dome no restante do 

território do Município, perfazendo um total de 1868 câmeras instaladas. 

Como medidas adicionais de aumento da segurança no Município destacam-se o 

fortalecimento e a ampliação do programa de Patrulhamento Comunitário - PCI 

(previsão de 6.520 ações para 2018), programa de Policiamento Orientado Para o 

Problema (previsão de 310 ações para 2018) e aumento da iluminação pública nas vias, 

além da proposição de intervenções que propiciem a sensação de segurança, feitas 

com base na análise dos espaços públicos com ocorrências verificadas e das 

informações georreferenciadas. 

Outro tópico sobre a segurança está relacionado aos impactos de vizinhança advindos 

da implantação de empreendimentos que refletem diretamente na segurança 
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patrimonial e pessoal do entorno, onde o poder público deverá garantir o cumprimento 

das medidas mitigadoras. 

DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  

Entre as ações exercidas pelo Município na busca pela melhoria da gestão ambiental 

da cidade está o atendimento das demandas e diretivas do Programa Município Verde 

e Azul, do Governo do Estado de São Paulo, que possui como propósito medir e apoiar 

a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda 

ambiental nos Municípios, estimulando e auxiliando na elaboração e execução de 

políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável.  O Município de 

Praia Grande participa deste programa desde 2009. No entanto, em 2017 houve 

alteração na metodologia de avaliação das ações e resultados, em virtude de 

adequações às novas resoluções da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo, para que o Programa Município Verde e Azul se transformasse em um 

mecanismo de gestão. 

Em 2017, Praia Grande obteve pontuação 15,96 o que levou a 343ª posição no ranking 

das cidades do estado que aderiram ao programa e a 7ª colocação entre os Municípios 

da Baixada Santista. 

Outras ações que promovem o aperfeiçoamento da gestão ambiental são as reuniões 

do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA), um órgão autônomo 

e deliberativo em questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação 

e melhoria do meio ambiente natural, em todo o território de Praia Grande. Ao todo foram 

realizadas 10 reuniões no ano de 2017.  

O Município manteve em 2017 as ações oriundas do Programa de Desenvolvimento 

Sustentável do Litoral Paulista (PDSLP), promovido pela Secretaria de Meio Ambiente 

do Governo do Estado, que visa à implantação de sistema de vigilância ambiental, 

abrangendo ações de fiscalização, a fim de conter invasões advindas do crescimento 

urbano nas áreas de amortecimento dos Parques Estaduais da Serra do Mar e do 

Xixová-Japuí, onde se destaca também a ação intersetorial, sobretudo com a Guarda 

Ambiental Municipal. 

Destaca-se também o Programa Esgoto Certo, que em parceria com a SABESP fiscaliza 

os imóveis com ligação irregular e/ou sem ligação de esgoto à rede pública, reduzindo 

assim o número de imóveis sem ligação de esgoto.  

O trabalho de fiscalização, o controle da geração, do transporte e do destino final do 

Resíduo da Construção Civil (RCC) é realizado através do Sistema Coletas On Line, 
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com base na Lei 1.660/2013, que estabelece diretrizes, critérios, procedimentos e 

responsabilidades para a gestão dos resíduos da construção civil e grandes volumes. 

Paralelamente, ocorre a fiscalização dos descartes irregulares em terrenos vagos. 

Nesta vertente, o Município promoveu diversos trabalhos relacionados ao tema, com 

destaque para a elaboração de um mapeamento que aponta de forma detalhada as 

áreas degradadas. Desta forma, a pasta tem condições de planejar e promover 

bloqueios desses acessos. Munícipes que flagram atividades irregulares também 

possuem canais livres para denunciar essas ações, tais como o Setor de Fiscalização 

de RCC da SEMA, por meio do telefone 153, ou através da Guarda Civil Municipal, 

disponível 24 horas, pelo número 199. 

Ainda no quesito fiscalização, o Município atua ativamente com procedimentos diários 

no intuito de evitar ao máximo as invasões em áreas de preservação ambiental, 

promovendo vistorias periódicas em conjunto com a Guarda Civil Ambiental e Secretaria 

de Serviços Urbanos. 

Também está em andamento a fiscalização e o acompanhamento da consultoria 

contratada para a recuperação dos trabalhos de remediação de áreas degradadas, 

(antigo lixão e empresa Profundir), bem como o controle das fontes de poluição 

passíveis de licenciamento ambiental, definidas conforme decreto Estadual 

47.397/2002. Será promovida a revitalização do vazadouro, para isso, foi realizado 

projeto executivo do Sistema de Extração e Tratamento de Gases, Sistema de 

Gerenciamento de Chorume e Plano de Prevenção e Contingência. 

No âmbito da educação ambiental, foram realizados eventos, palestras e demais ações 

de atendimento ao público a fim de sensibilizar a população sobre a importância do Meio 

Ambiente. Em comemoração ao Dia Mundial da Água, em março, foi realizado um 

circuito de atividades para conscientizar os alunos da rede de ensino sobre a 

necessidade de preservar o meio ambiente, ao mesmo tempo em que mostra o impacto 

que o descarte incorreto de lixo e o uso desmedido da água podem causar. Já a Semana 

do Meio Ambiente, realizada em junho, celebrou uma série de atividades de 

conscientização ambiental, realizadas principalmente com os estudantes da rede 

municipal de ensino.  

Ações como o plantio de mais de 100 mudas de árvores no Bairro Melvi e de 90 mudas 

no Parque Leopoldo Estásio Vanderlinde, localizado no Bairro Sítio do 

Campo, contaram com o apoio de estudantes e da população local, que além de 

conscientizar a sociedade de que o plantio de uma árvore pode agregar valores para as 

gerações futuras, tinham como propósito a comemoração do Dia da Árvore, festejado 

em 21 de setembro. 
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Ao longo do ano também foram ministradas palestras de apoio ao Projeto Juventude 

Legal, a palestra da Semana da Água a fim de sensibilizar sobre a importância do 

esgotamento sanitário, e a qualificação do servidor lotado na Secretaria de Meio 

Ambiente com treinamento direcionado à sua área de atuação. 

Foram desenvolvidos projetos como o Verão Limpo, do Governo do Estado, abrangendo 

toda a região. O projeto conta com ações de educação ambiental, como mutirões, 

caminhadas e/ou corridas, campanha nas redes sociais e campanha presencial 

contínua nas praias.  

Ademais, buscando cada vez mais se tornar uma cidade sustentável, foi desenvolvida 

em maio uma ação especial para conscientizar os proprietários de comércios, bares e 

restaurantes localizados na Avenida Marechal Mallet, Bairro Canto Forte, sobre a 

importância de se executar de forma correta a coleta de lixo domiciliar e a seletiva. A 

ação foi promovida ao longo do ano. 

A promoção da educação ambiental também está ocorrendo juntamente às entidades e 

associações ambientalistas ou instituições específicas existentes. Em parceria com a 

Organização Não Governamental (ONG) Circus, ocorreu a capacitação de 12 

integrantes da Cooperativa de Coletores e Recicladores de Materiais Orgânicos e 

Inorgânicos Nova Vida (COOPERVIDA), por meio do programa Dê a Mão para o Futuro: 

Reciclagem, Trabalho e Renda. O programa é uma iniciativa da Associação Brasileira 

da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), realizado em 

parceria com a Administração Municipal, e tem como objetivo fomentar o crescimento 

da COOPERVIDA, responsável pela separação e reaproveitamento dos recicláveis 

coletados em Praia Grande. Desde 2014, a cooperativa é contemplada com o projeto, 

que oferece treinamento e capacitação desde a área administrativa até a operacional, 

visando profissionalizar e aumentar os ganhos dos catadores. 

Visando promover a qualidade ambiental do território, em 2017 foram elaboradas 

algumas normativas ambientais, como a Lei 1875, que dispõe sobre a arborização 

urbana, remoções em logradouros públicos e supressão de exemplares arbóreos 

isolados localizados fora de fisionomias vegetais legalmente protegidas e dentro de lotes 

particulares no Município de Praia Grande, a Lei Complementar 765, que disciplina a 

emissão de sons e ruídos no Município da Estância Balneária de Praia Grande e a Lei 

1867, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente.  

O Plano Municipal de Meio Ambiente encontra-se em elaboração. 

Estão em fase de análise ou estudo a licitação e contratação de empresa de consultoria 

para a elaboração do Plano de Manejo do Parque Piaçabuçu, a articulação com 

entidades para a criação de convênios com instituições acadêmicas, públicas ou 
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privadas, visando promover estudos científicos, tecnológicos ou outros com o objetivo 

do desenvolvimento ambiental do Município, a elaboração de manual de boas práticas 

ambientais para a inclusão nas obras públicas e particulares de tecnologias que 

proporcionam melhoria na qualidade ambiental, a criação de uma agenda ambiental 

municipal na administração pública e a análise da viabilidade da criação e implantação 

de parques urbanos municipais e espaços públicos verdes.   

No tocante do Licenciamento Ambiental, foi realizado um estudo específico para o 

assunto e registrado no processo administrativo 16327/2017, no sentido de avaliar o 

interesse e oportunidade em instituir o licenciamento no âmbito municipal de 

empreendimentos e atividades que causem ou possam causar impacto ambiental local. 

Até a data deste relatório, os estudos convergiam para a inviabilidade de execução da 

ação pela municipalidade, no entanto em momento oportuno tais estudos podem ser 

retomados para reavaliar tal posicionamento, desta forma o licenciamento ambiental 

continuará sendo realizado pelo âmbito Estadual ou Federal (CETESB ou IBAMA, 

respectivamente), dependendo da especificidade do empreendimento,  

MOBILIDADE URBANA  

Visando garantir o deslocamento de pessoas e cargas no território municipal como o 

conjunto organizado e coordenado dos modais de transporte, serviços e infraestrutura, 

o Município executou em 2017 uma série de ações integradas. 

Para a promoção de segurança e conforto ao deslocamento de pedestres, foram 

implantadas faixas elevadas para travessia de pedestres em 17 pontos. Esta ação foi 

realizada através do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, convênio realizado 

entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Também estão sendo realizadas as tratativas 

para viabilizar a implantação de semáforos com botoeiras para deficientes. 

Quanto à promoção da segurança e conforto ao deslocamento de ciclistas, foram 

identificadas a intensificação do programa Ciclista Cidadão, que existe desde 2011. O 

mesmo consiste no cadastro de proprietários de bicicletas da cidade e na colagem de 

adesivo numerado nos veículos. Com as informações levantadas, a SETRAN mapeia o 

perfil dos ciclistas da Cidade direcionando de forma mais efetiva as ações de trânsito no 

Município. Os adesivos numerados do projeto Ciclista Cidadão foram confeccionados 

com material de alta aderência e reflexivo, que além de identificar os ciclistas ainda 

servem como elementos refletivos, tornando o veículo mais visível durante a noite. Em 

2017 encontravam-se cadastrados pelo programa mais de 19 mil ciclistas. 

Ainda nas ações voltadas aos ciclistas, foram implantados paraciclos em vias públicas, 

bem como a ampliação da rede de ciclovias na cidade, totalizando 94.417 metros de 

extensão. O Município conta com a maior malha cicloviária da Baixada Santista. 
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Quanto ao fortalecimento e segurança no trânsito, a fim de reduzir o número de 

acidentes, foram promovidas melhorias de infraestrutura viária e implementadas 

medidas de moderação de tráfego. O poder público também realizou ações de 

orientação e fiscalização nos locais com maior índice de acidentes, além da 

remodelação, recapeamento, reorganização do sentido de circulação das vias e 

revitalização da sinalização.  

Encontra-se em andamento a análise das diferentes tecnologias à disposição no 

mercado, de forma a identificar a que melhor atenda aos interesses do município para 

que possa ser implantada a zona azul eletrônica. 

Como forma de buscar a redução de acidentes foram efetuadas ações de 

conscientização para adoção de comportamentos seguros no trânsito, ações de 

sensibilização de motociclistas para a prática de pilotagem defensiva e utilização 

adequada dos itens de proteção, programas de educação de trânsito ao público infanto-

juvenil nas unidades escolares, infantil e fundamental da rede municipal, além de ações 

permanentes de educação no trânsito voltadas a toda a população. 

Foram atendidas cerca de 60 mil pessoas em ações educativas como, por exemplo, o 

projeto Maio Amarelo, que dedica o mês de maio às ações que chamam atenção ao 

número de mortes no trânsito em todo mundo. Em Praia Grande, diversas atividades de 

conscientização de ciclistas, condutores de veículos motorizados e pedestres vêm 

sendo realizadas em vias públicas e unidades escolares. Em 2017, aproximadamente 

500 panfletos foram entregues, contendo dicas de segurança, direção defensiva, 

orientações sobre os perigos do efeito do álcool na direção, além de dados estatísticos. 

Também foi realizado um concurso cultural envolvendo alunos do 5º ao 9ª ano do ensino 

fundamental, que produziram pequenos vídeos educativos sobre a importância do 

respeito às regras viárias. Além disso, dentro do projeto Juventude Legal foram 

realizadas palestras educativas a 2.385 alunos do ensino médio em 21 escolas da rede 

pública e privada. Outro programa, o Escola Móvel de Trânsito, realizou ações em 12 

unidades escolares atingindo 3.177 alunos. 

Em relação aos agentes públicos, são promovidos cursos de especialização e 

treinamento ao menos uma vez ao ano, incluindo a gentileza no trato com o público. 

 Mais além, busca-se a ampliação da frota de viaturas visando o melhor 

desenvolvimento de suas atividades.  

O Município também está aplicando vistorias permanentes nos passeios a fim de manter 

boas condições de circulação para os pedestres. A Seção de Posturas Municipais 

realiza vistorias em passeios de imóveis em processo de carta de habitação e ou 
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regularização. A referida seção também notifica todos os terrenos vagos que necessitam 

realizar a construção de seus passeios. 

O transporte público é um serviço de caráter essencial para o Município, portanto recebe 

grande destaque nas ações do poder público. Entre as ações previstas estão a 

persistência para adequação do projeto de implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos 

(VLT), para que o seu trajeto seja estendido até o terminal de ônibus Tude Bastos e a 

realização de estudos de redimensionamento do sistema de transporte municipal para 

a adequação ao VLT. Para isso, foi encaminhado ao Presidente da EMTU proposta de 

traçado ligando a Estação Barreiros ao Terminal Tude Bastos. Em relação à 

infraestrutura, está em andamento a execução de corredores de transporte coletivo. 

Também estão em andamento reforma e ampliação dos terminais rodoviários, incluindo 

obras de acessibilidade, inserção de paraciclos, colaborando com a promoção da 

bicicleta como importante modal de transporte urbano, implantação do Plano de 

Transporte Coletivo, renovação de convênio de integração com a Empresa 

Metropolitana de Transporte Público (EMTU), ampliação e renovação da frota com 

menor emissão de gases poluentes na atmosfera e ampliação da rede de transporte 

coletivo.  

Estão sendo realizadas ações para melhorar a acessibilidade em todos os pontos de 

parada, disponibilização de informações ao usuário via mensagem de texto, e o 

aperfeiçoamento no meio digital de horários e itinerários dos ônibus, além da revisão de 

trajetos de linhas buscando atender o maior número de munícipes, bem como a 

implantação de uma estação de transbordo de passageiros no bairro Antártica. 

O Plano de Mobilidade Urbana foi aprovado pela Lei Complementar 760 de 30 de 

novembro de 2017.  

DEFESA CIVIL  

Por se tratar de um tema que busca a participação dos munícipes em defesa da própria 

comunidade, as diretrizes incluem informação, prevenção, integração às políticas e 

atuação articulada. As ações promovidas são realizadas de forma rotineira, uma vez 

que necessitam ser contínuas. 

Para manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos 

extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta de ações emergenciais em 

circunstâncias de desastres, são realizadas campanhas preventivas e educativas 

periodicamente. No ano base deste relatório, por exemplo, iniciou-se uma campanha 

educativa voltada a três importantes temas: ventos, sustentabilidade e cidadania. 

Panfletos com orientações relacionadas a esses assuntos no âmbito da Defesa Civil 
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foram distribuídos nos principais equipamentos municipais e outros pontos da Cidade 

com grande concentração de pessoas. 

Quanto a integração das políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, 

saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, 

infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e demais políticas setoriais, foi 

apresentado aos representantes das secretarias o Plano de Contingência (PLANCON) 

do Município.  

Visando a atuação articulada entre as demais pastas da Administração Municipal, com 

os municípios vizinhos e demais entes da federação para a prevenção e redução de 

desastres e apoio às comunidades atingidas, Praia Grande faz parte pelo segundo ano 

consecutivo do Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC). Com o objetivo de integrar os 

agentes de Defesa Civil de Praia Grande às metodologias adotadas pelo Núcleo de 

Gerenciamento de Emergência (NGE), no caso de emergências, crises ou desastres 

que possam ocorrer nos Municípios paulistas, foi realizada visita ao local, na 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado (CEDEC), em São Paulo. 

O Plano Municipal de Contingência e de Proteção de Defesa Civil foi aprovado através 

da Lei Municipal 1.829/2017 (alterada pela Lei Municipal 1.860/2017) e estabelece 

ações para o monitoramento e prevenção das situações de risco, bem como os 

procedimentos a serem adotados na resposta às emergências e desastres, além de 

conter o mapeamento das áreas de risco. 

SANEAMENTO BÁSICO 

Além de diretrizes gerais estruturantes, o título Saneamento Básico contém diretrizes 

específicas para os capítulos Abastecimento de água, Esgotamento Sanitário, 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais e Coleta de resíduos sólidos, conforme segue:  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

Para garantir o atendimento pleno da população residente e flutuante do Município em 

todos os períodos do ano, são promovidas ações contínuas, principalmente devido ao 

constante crescimento da população e a expressiva população flutuante. Assim, estão 

previstas a ampliação dos sistemas de abastecimento de água (produtores e de 

reservação).  

Quanto às estratégias e diretrizes para a garantia do adequado tratamento da água 

fornecida pelos sistemas produtores de água integrados da Região Metropolitana da 

Baixada Santista (RMBS), são observadas as normas nacionais relativas à qualidade 
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para consumo humano e padrão de potabilidade. Sendo assim, a SABESP, 

concessionária responsável pelo fornecimento de água potável no Município, analisa a 

qualidade da água desde a origem até os pontos de consumo. São analisados fatores 

como turbidez, cloro residual, coliforme, cor aparente, entre outros aspectos, atendendo 

o que estabelece o Ministério da Saúde quanto ao controle da água distribuída para o 

consumo humano. Os testes possuem quantidade mínima, frequência em que as 

amostras de água devem ser coletadas e os limites permitidos. 

A promoção da eficiência do sistema de abastecimento de água (captação, adução, 

tratamento, reservação e distribuição), a redução de perdas de água no sistema de 

abastecimento e a implementação de medidas não estruturais voltadas a redução dos 

desperdícios são exigidas da concessionária responsável constantemente, visando 

garantir a racionalização do uso da água.  

O Município também busca o fomento ao reuso e aproveitamento da água, estando em 

estudo a possibilidade da existência de legislação municipal específica para o assunto. 

Campanhas de conscientização e orientação da população também são 

constantemente colocadas em pauta. 

A disposição da Política Municipal de Saneamento Básico, bem como o estabelecimento 

do Plano Municipal de Saneamento Básico e a criação do Conselho Municipal está 

prevista pelo Município desde 2013, por meio da Lei 1697/2013. Em 2017 foi aprovado, 

por meio da Lei 1863/2017, o Plano Municipal de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário (PMAE). 

Em reflexo a estas ações, em 2017 o Município contava com 106.598 ligações ativas de 

água, um volume faturado de 32.680.759 m³/ano, uma rede com extensão de 947.679m 

e 36.625m de adutoras. 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

O Município promove ações constantes visando à cobertura universal do sistema de 

esgotamento sanitário. Sendo assim, são prioritárias as ações de implantação do 

sistema em bairros com maior densidade demográfica. 

Com o intuito de promover a melhoria da qualidade das águas costeiras e, 

consequentemente, as condições de balneabilidade das praias, busca-se o tratamento 

adequado de esgotos sanitários. Para esse controle, são verificados os índices de 

qualidade de águas costeiras (IQAC), de estado trófico costeiro (IETC), de qualidade de 

sedimento costeiro (IQSC), a classificação anual das praias (avaliação das condições 

de balneabilidade), a avaliação dos cursos d'água afluentes e o índice de coleta e 

tratamento de esgotos da população urbana de Municípios (ICTEM). 
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O convênio “Se liga na rede”, parceria entre o Município, Estado e SABESP, realiza 

ligações prediais às redes coletoras de esgotos, de forma gratuita, para as famílias com 

renda de até três salários mínimos. A ação permite uma ligação adequada ao sistema 

de esgotamento sanitário, a fim de trazer qualidade de vida à população e recuperação 

do meio ambiente. 

Outro programa realizado em parceria com a Sabesp é o “Esgoto Certo”, que fiscaliza 

o destino do esgoto produzido em edifícios e casas, evitando que o mesmo seja 

despejado na rede pluvial e comprometa a balneabilidade das praias. Paralelamente, 

são efetuadas campanhas de conscientização da população sobre a importância do 

sistema de esgotamento sanitário. 

A disposição da Política Municipal de Saneamento Básico, bem como o estabelecimento 

do Plano Municipal de Saneamento Básico e a criação do Conselho Municipal de 

Saneamento Básico esteve prevista pelo Município desde 2013, por meio da Lei 

1697/2013. Em 2017 foi aprovado, por meio da Lei 1863/2017, o Plano Municipal de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (PMAE). 

Em reflexo a estas ações, em 2017 o Município contava com 60.475 ligações ativas de 

esgoto, uma rede com extensão de 589.033m de interceptadores e 25.918m de 

emissários. 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS  

Quanto à promoção e ampliação das condições de permeabilidade do solo, foram 

realizados estudos visando a implantação de reservatórios de contenção de águas 

pluviais, associados a sistemas sustentáveis com reuso das águas residuais nos 

mesmos. 

A promoção de medidas necessárias à conservação e utilização de fontes alternativas 

de captação e o reaproveitamento das águas da chuva nas edificações novas, públicas 

e privadas, residenciais e não residenciais, está efetivada pela Lei 1874/2017, que torna 

obrigatória a execução de reservatório para captação, retenção e reaproveitamento de 

água da chuva nos imóveis públicos ou privados que especifica.  

A legislação visa garantir a efetiva confecção do sistema de captação, retenção e reuso 

de águas pluviais, em conformidade com a lei, com a ABTN NBR 15527:2007 e 

legislação de macro e micro drenagem do Município. Sendo assim, o autor ou dirigente 

técnico da obra e o proprietário do imóvel, com as firmas reconhecidas assinam um 

termo de compromisso, demonstrando ciência quanto à responsabilidade de dispor os 

projetos para análise dos órgãos competentes, bem como a responsabilidade técnica e 

legal sobre o assunto e a possibilidade de abertura de procedimento fiscal, apuração da 
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infração e aplicação da penalidade, conforme legislação de retenção e reuso de águas 

pluviais, podendo resultar na não emissão da Carta de Habitação ou de Ocupação caso 

a legislação não seja cumprida. 

A respeito, o Município conta com um sistema público de cisternas para a captação de 

água da chuva. Em constante ampliação, em março o sistema possuía capacidade total 

de 315 mil litros d’água, suprindo pelo menos 50% do consumo da água utilizada no 

trabalho de limpeza e manutenção urbana local. 

COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Em 2017, a cobertura da coleta seletiva correspondia a 100% da área urbana do 

município, com atendimento uma vez por semana de segunda-feira a sexta-feira, no 

período matutino ou vespertino, assim como a cobertura de coleta regular de resíduos 

sólidos, que também correspondia a 100% da área urbana do município. 

Diferentemente da coleta seletiva, a coleta regular de resíduos sólidos é realizada com 

uma maior frequência, promovendo atendimento inclusive aos finais de semana. No 

período que compreende os meses de janeiro a dezembro foram coletadas cerca de 98 

mil toneladas de lixo domiciliar.  

Já a operação de transbordo encaminhou 139 mil toneladas de resíduos gerais ao Aterro 

Sítio das Neves, na cidade de Santos. Nas operações de transbordo não são 

contabilizadas as 305 toneladas/ano de resíduo séptico da saúde que tem sua captação 

nas fontes geradoras e o seu transporte diretamente para o destino final no Aterro Boa 

Hora, na cidade de Mauá.  

Ao longo dos últimos anos, ações e projetos são desenvolvidos pela Prefeitura de Praia 

Grande para ampliar a coleta seletiva e reciclagem de materiais. Um dos destaques 

deste trabalho fica por conta da instalação de postos de entrega voluntária em várias 

áreas da Cidade, conhecidos por Ecoponto. Esses equipamentos funcionam como 

locais para o descarte correto de materiais inservíveis e itens recicláveis. Em 2017 Praia 

Grande contava com 12 unidades espalhadas por diversos bairros da Cidade, que 

funcionam de segunda a sábado. As unidades possuem caçambas com capacidade 

para comportar até 4 m³ de resíduos cada uma. É possível descartar os seguintes 

materiais: vidro, plástico, entulho, metal e madeira. Quanto ao entulho (resíduos da 

construção civil), os Ecopontos recebem até 2m³ por pessoa, no entanto para volumes 

maiores, é necessário que a pessoa contrate o serviço de aluguel de caçamba particular. 

A Secretaria de Meio Ambiente de Praia Grande trabalhou de forma intensa ao longo de 

2017 buscando evitar o descarte incorreto de resíduos da construção civil (RCC). 

Patrulhas foram efetuadas pela SEMA e pelo Grupamento Ambiental, periodicamente, 
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em diversas áreas de preservação permanente (APP) da Cidade, como manguezais, 

florestas, rios, entre outras. 

Buscado a integração regional referente à gestão dos resíduos sólidos, o Município vem 

participando dos eventos para a elaboração do Plano Regional de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos da Baixada Santista (PRGIRS-BS). 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) está em 

vigência e orienta as ações da municipalidade.  

SERVIÇOS MUNICIPAIS 

Durante o ano de 2017 a Secretaria de Serviços Urbanos de Praia Grande (SESURB) 

intensificou o trabalho de limpeza dos canais da Cidade. Esse tipo de ação visa garantir 

a eficiência do escoamento de águas pluviais e melhorar o sistema de drenagem, em 

especial no período de fortes chuvas.  

A manutenção é realizada a cada três meses com a retirada de terra e detritos 

acumulados nas laterais e leito dos canais, além de corte de mato do entorno e recolha 

de itens inservíveis e lixos descartados no trecho irregularmente pela população. Esse 

processo que dura aproximadamente três semanas, também inclui a limpeza sob as 

aduelas de alguns canais, limpando todo o trecho e não somente a área ao ar livre. Esta 

é uma etapa muito importante para o sistema de drenagem da Cidade uma vez que a 

limpeza, associada ao desassoreamento da areia no fundo e entorno, minimiza a 

possibilidade de ocorrerem pontos de alagamentos no bairro uma vez que o escoamento 

de água pode acontecer normalmente. 

O Viveiro Municipal de Plantas foi ampliado, perfazendo uma área total de 2.486 m², e 

além de áreas destinadas a produção e recuperação de árvores, arbustos e flores, conta 

ainda com área para tratamento de terra e compostagem.  

Dando continuidade ao programa de implantação de feiras confinadas em espaços de 

uso múltiplo, para a redução de conflitos ambientais e de trânsito provocados pelas 

feiras livres, em 2017 o Município inaugurou o décimo Espaço de Uso Múltiplo, contando 

assim com equipamentos localizados nos bairros Antártica, Canto do Forte, Sítio do 

Campo, Vila Sônia, Quietude, Mirim, Caiçara, Real, Samambaia e Boqueirão. 

O Cemitério Municipal Morada da Grande Planície recebeu limpeza com raspagem de 

areia das sarjetas e varrição, pintura geral do prédio da parte administrativa, das duas 

entradas principais, da capela, muros no entorno, corredores e alamedas. Além disso, 

as guias da área interna também receberam pintura e o gramado dos canteiros foi 

aparado e recebeu demais serviços de jardinagem. O local contou também com 



 

PG-PD-Relatório2017-R2  Página 36 de 40 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

aplicação de inseticida, serviços hidráulicos e elétricos, além da construção de três 

novas alas no Cemitério, com carneiros (gavetas) e ossuários (após exumação), 

totalizando 390 novos locais para o sepultamento. 

Todo o entorno também recebeu aplicação de inseticida, para evitar a ocorrência de 

mosquitos no trecho. A área de estacionamento, em frente ao Cemitério, também foi 

revitalizada, com nova sinalização viária e demarcação de vagas de paradas.  

A respeito da expansão, bem como modernização de iluminação pública, além da 

manutenção periódica realizada pelo Município, foi dada a continuidade do processo de 

revitalização iniciado em 2016 nas marginais da Via Expressa Sul, as Avenidas Ministro 

Marcos Freire e Dr. Roberto de Almeida Vinhas. 

A Avenida Ayrton Senna também recebeu um novo trecho de iluminação, entre o 

Viaduto do Sol e a Ponte Deputado Esmeraldo Tarquínio (popularmente conhecida 

como Ponte do Mar Pequeno).  

Para melhorar o atendimento a toda população de Praia Grande, o registro de 

solicitações referentes à iluminação pública em vias residenciais e comerciais conta com 

canais de contato específicos, através do projeto Ligue Luz. Dúvidas, sugestões e 

pedidos de serviços podem ser feitos pela linha gratuita 0800 778-7272, de segunda a 

sexta-feira, das 8 às 18 horas, e também por meio de um sistema online 24 horas por 

dia, através do formulário virtual disponível no site www.praiagrande.sp.gov.br/ligueluz. 

Dentre os serviços que podem ser solicitados estão: reparos de lâmpadas queimadas, 

estudos para eliminação de pontos escuros (locais que contam com o poste sem braço 

e sem luminária) e extensão de rede (prolongamento do sistema onde não existem 

postes ou qualquer equipamento).  

Sobre a realização de programas voltados à população, dez escolas da Rede Municipal 

de Ensino participaram do programa da Companhia Piratininga de Força e Luz (CPFL), 

que visa conscientizar sobre o uso racional de energia elétrica. O projeto CPFL nas 

Escolas tem como objetivo capacitar educadores de escolas públicas municipais e 

estaduais, para disseminar conceitos básicos de uso inteligente de energia elétrica, por 

meio de ações lúdicas e interativas, contribuindo para mudança de hábitos e 

comportamentos de crianças e adolescentes, assim como da comunidade local. 

Foram realizadas ainda obras de revitalização do entorno do emissário submarino 

localizado na orla do Bairro Tupi, reparos e manutenções nas estações elevatórias da 

orla, manutenções nos jardins de ciclovia, serviços como pintura de guias, varrição e 

raspagem de areia nas sarjetas de vias públicas, recolha de itens inservíveis como 

madeiras, móveis e eletrodomésticos velhos através do projeto Rapa Treco e, ainda, a 
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expansão e manutenção da pavimentação, totalizando 797 km de vias abertas e 

pavimentadas. 

GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE 

O Município procura garantir o exercício da cidadania e a ampla participação da 

comunidade na tomada de decisões sobre temas de interesse da coletividade. 

Quanto à participação da comunidade nas discussões dos temas de interesse coletivo, 

bem como a promoção de atividades de capacitação para a população, foi inaugurada 

no início de 2017, a Casa dos Conselhos, um importante instrumento previsto no Plano 

Diretor como um espaço de cidadania e fórum de discussão sobre a cidade, dando 

suporte administrativo e físico aos conselhos do Município. Os conselhos são 

organizações compostas por representantes da sociedade civil e do poder público, 

estreitando a relação entre o Município e a sociedade. A partir deles são formuladas as 

políticas públicas municipais, garantindo uma sociedade na qual a cidadania passa a 

ser uma realidade. 

A interface direta com a população se dá por rito formal, por meio de audiências e 

consultas públicas e, de maneira informal, por meio dos setores administrativos que 

tratam rotineiramente da interlocução com a população junto à comunidade e às 

associações de moradores. 

Além disso, a administração disponibiliza em seu sítio na internet diversas formas de 

divulgação e comunicação, como por exemplo consultas públicas sobre planejamento e 

orçamento e ainda a Ouvidoria Municipal, que recebe pedido de informações, denúncias 

e reclamações por telefone, internet, aplicativo específico e ainda atendimento 

presencial. No ano de 2017 a Ouvidoria Municipal recebeu 24.142 manifestações. 

As informações sobre as ações da administração pública estão disponíveis para 

consulta de qualquer interessado por meio do Portal da Transparência, disponível na 

internet. 

Em 2017 foram realizadas 16 audiências públicas e 6 consultas públicas, dentre elas:  

As Audiências Públicas das Metas Fiscais, para prestação de contas da Administração 

na Câmara Municipal, atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e ao princípio 

da transparência, previstos na Constituição Federal. 

A audiência a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2018, que 

demonstrou para a população a importância do instrumento para o norteamento do 

Município, sendo a ligação entre o Plano Plurianual (PPA), feito a cada quatro anos, e 

a Lei Orçamentária Anual (LOA), destacando do PPA os investimentos e gastos 
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prioritários que deverão compor a LOA e definindo as regras e normas que orientarão a 

elaboração do orçamento para o ano seguinte. 

A audiência do Plano Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

(PMAE) e posteriormente outra audiência sobre o contrato para prestação dos serviços 

relacionados ao plano, onde o Município destacou as exigências que visam garantir a 

qualidade do serviço à população. 

As audiências públicas para apresentar à população dados de serviços, ações e projetos 

municipais prestados na área da saúde são apresentados quadrimestralmente. 

A audiência pública para debater a gestão das praias, com o objetivo de tornar ao 

conhecimento público que a Prefeitura está assumindo a responsabilidade pela 

administração das praias da Cidade e explicar o que significa e quais as principais ações 

a serem realizadas. 

No âmbito regional, Praia Grande esteve presente em oficinas organizadas pela Agência 

Metropolitana da Baixada Santista (AGEM) e reuniões do Conselho de Desenvolvimento 

da Baixada Santista (CONDESB), onde foram debatidas questões importantes, com 

destaque para o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da Baixada Santista, 

reestruturação do sistema de saúde da Baixada Santista, e Plano de Desenvolvimento 

Urbano Integrado da Região Metropolitana da Baixada Santista (PDUI-BS). Para os dois 

últimos foram realizadas audiências na cidade, com ampla divulgação e participação da 

comunidade. 

Segue abaixo listagem das audiências e consultas à população realizadas em 2017: 

Audiência pública   

Tema Tipo Data 
Orçamento Metas fiscais 3° quadrimestre de 2016 22/02/2017 

Orçamento Elaboração LDO 17/04/2017 

Orçamento Metas fiscais 1° quadrimestre de 2017 30/05/2017 

Orçamento Aprovação LDO 05/06/2017 

Orçamento Elaboração do PPA 26/07/2017 

Orçamento Elaboração LOA 2018 05/09/2017 

Orçamento Apresentação do PPA 21/09/2017 

Orçamento Aprovação LOA 2018 25/10/2017 

Orçamento Aprovação LOA 2018 25/10/2017 

Organização territorial Gestão da orla da praia 30/10/2017 

Planejamento Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região 
Metropolitano da Baixada Santista (PDUI-BS) 

08/08/2017 

Saneamento básico Elaboração plano municipal de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário (PMAE) 

25/10/2017 

Saneamento básico Contrato de prestação de serviços da SABESP 06/12/2017 

Saúde Prestação de contas 3º Quadrimestre 2016 20/02/2017 
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Saúde Prestação de contas 1º Quadrimestre 2017 29/05/2017 

Saúde Prestação de contas 2º Quadrimestre 2017 25/09/2017 

 

Consulta pública (presencial ou eletrônica) 

Tema Tipo Data 
Orçamento Elaboração da LDO 22/03/2017 

Orçamento PPA 2018-2021 21/06/2017 

Organização territorial Críticas e sugestões para a melhoria do atendimento da SEURB - 
com empresários da área da construção civil 

11/01/2017 

Organização territorial Críticas e sugestões para a melhoria do atendimento da SEURB - 
com empresários da área da construção civil 

20/01/2017 

Organização territorial Críticas e sugestões para a melhoria do atendimento da SEURB - 
com empresários da área da construção civil 

15/02/2017 

Saneamento básico Contrato de prestação de serviços da SABESP 21/11/2017 

 

O Município também realizou ações frequentes que buscaram aproximar o Poder 

Público da população, a exemplo do Programa Ação Integrada, que promove o encontro 

dos moradores de determinados bairros com representantes municipais. Com o intuito 

de humanizar o atendimento por meio do compartilhamento de ideias, sugestões e 

reivindicações da sociedade, foram realizadas 36 reuniões ao longo do ano, que 

debateram nos bairros as temáticas de trânsito, educação, promoção social e 

urbanismo. 

Outro projeto de destaque foi o Falando com a Comunidade, programa itinerante que 

ocorreu nas associações e entidades dos bairros e escolas municipais, dando voz à 

população para a proposição da implantação de equipamentos e serviços de sua 

necessidade - dois temas por encontro - entre educação, habitação, trânsito, esporte, 

cultura, urbanização, promoção social, saúde, segurança, lazer, transporte e turismo. O 

projeto foi lançado em março e reuniu, no segundo semestre do ano, mais de 300 

pessoas em suas reuniões. 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 

A elaboração e revisão dos planos setoriais é acompanhada pela Secretaria de 

Planejamento (SEPLAN), que preza pela compatibilidade entre os mesmos e o Plano 

Diretor do Município. 

O sistema de informações para o planejamento é atualizado rotineiramente e está 

disponível para consulta de todos os funcionários na rede interna da prefeitura.  
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O sistema está em fase de modernização, para que as informações passem a ser 

disponibilizadas em dados e mapas georeferenciados, com consultas dinâmicas e 

atualização direta das secretarias competentes. 

Há previsão de que as informações sejam disponibilizadas à população por meio da 

Internet, através do projeto GeoPG. 

A elaboração da planta cadastral do município e a revisão do cadastro imobiliário estão 

em andamento e o resultado deverá estar contido no sistema de informações integrado.  

Os assuntos de aspecto multidisciplinar são tratados em reuniões específicas conforme 

demanda, onde se promove a articulação entre as diversas políticas e soluções 

integradas para as questões da cidade. 


